
á tempos discute-se a

natureza do trabalho e o

quanto ela vem mudando

no mundo corporativo.

Entre idas e vindas, uma

atmosfera relativamente nova (mas

raízes no passado) vem se impondo

paulatinamente entre empresas e

profissionais. Trata-se das chamadas

comunidades virtuais, em que

pessoas trocam informações,

conhecimento e constróem saberes

que, em geral, resultam em soluções

para vários propósitos. Uma das

características dessas comunidades é

que, em geral, seus membros não se

conhecem na realidade, embora

tenham motivos mais que suficientes

para estarem em contato entre si.

Outra —e esta é realmente

revolucionária para seus

propósitos—, é que essas comu-

nidades não conhecem distância, o que

não impede seus membros de se

contatarem e trocar impressões.

"Como nas empresas muitos dos

talentos individuais estão separados

fisicamente por quilômetros de

distância terrestre, e, muitas vezes, por

milhas marítimas, uma forma de

integrá-los é reunindo-os em

comunidades virtuais de aprendi-

zagem e prática. Essas comunidades

se constituem numa modalidade de

interação extremamente potente, que

possibilita impulsionar estratégias;

incentivar novos negócios; resolver

problemas rapidamente; compartilhar

experiências; transferir melhores

práticas; construir novos conhe-

cimentos; desenvolver habilidades

profissionais; auxiliar a recrutar e

reter talentos", explica o pedagogo

Cláudio A. Minetto, sócio-diretor da

Minetto - Editores e Consultores,

especialista em educação corporativa

e aprendizagem mediada por

tecnologia. Nesta entrevista, feita por

e-mail, Minetto, que também é

coordenador do Comitê do "Prêmio

e-Learning Brasil", fala sobre a

importância dessas comunidades e o

quanto elas vêm impactando negócios

e formas de pensar as empresas.

Como você, leitor, irá perceber, o

trabalho já não acontece da mesma

forma como na época de nossos avós.

A boa noticia é que... ainda bem!

Por Carlos Neves

nevesiSuol.com.br

Como as

comunidades

virtuais estão

impactando as

empresas na sua

forma de

trabalhar e pensar

o trabalho



Revista T&D/IC — Hoje, nas

empresas, fala-se muito em

colaboração, conhecimento e

aprendizagem. Como esses

temas podem ser melhor

explorados nas chamadas

"comunidades virtuais"?

Cláudio Minetto — Na era do

'capital intelectual' é muito natural

que conhecimento, aprendizagem e

colaboração sejam temas candentes.

Trabalhar e aprender, cada vez mais,

estão se tornando a mesma coisa.

Trabalhar e aprender são atividades

que passaram a ocorrer em equipe.

Daí a importância da colaboração.

Co-laborar está se tornando mais

importante que simplesmente

laborar. O aprender a aprender

'colaborativo' passa a ser mais

importante que o aprender a

aprender 'individual', por conta

própria. A competência para

produzir aprendizado colaborativo

contínuo passa a ser mais

importante que a 'genialidade'

isolada. As comunidades virtuais,

sejam elas de prática, de

aprendizagem ou de interesse,

propiciam essa colaboração. E o

fazem independentemente das

variáveis de espaço e tempo. Um

exemplo: engenheiros trabalhando

em plantas tão distantes como

Europa, África, Ásia ou América,

através de comunidades virtuais,

podem colaborar entre si mesmos.

Muitas vezes nunca se conheceram

nem nunca se encontrarão

presencialmente. Mas colaboram

entre si.

O que vem a ser uma

comunidade virtual e seus

respectivos desdobramentos?

Hoje a maior parte da população

economicamente ativa trabalha no

processamento de informações, e

não na produção de bens materiais.

Nesta sociedade, o ativo mais

importante das organizações não é

nem o capital nem a tecnologia. O

ativo mais importante passou a ser

o conhecimento.A maior vantagem

competitiva passou a ser o talento,

a chamada'inteligência corporativa',

cujo potencial encontra-se na

mente dos profissionais. Para

concretizar essa 'inteligência

coletiva' é preciso de um processo

de integração dos talentos

individuais. Por isso, muitas

empresas estão focando esforços

na gestão do conhecimento

corporativo. Existem muitos

modelos de gestão do conhe-

cimento. Como o conhecimento

tornou-se algo muito volátil, os

modelos mais interessantes são

aqueles que contemplam e

privilegiam a inovação, isto é, a

criação de novos conhecimentos.

Entretanto a produção de inovação

não ocorre instantaneamente. A

inovação decorre de um processo

que demanda tempo e depende de

muita interação humana.A inovação

é mais facilmente obtida pela

cooperação. Inovar, neste sentido,

significa uma equipe de

profissionais com competências

complementares co-operando

[trabalhando junto] para criar

conhecimentos compartilhados

novos, isto é, que nenhum deles

possuía anteriormente nem teria

como criá-los individualmente. Esta

inovação é produzida num processo

colaborativo que envolve a prática,

a reflexão e a síntese. Como nas

empresas muitos dos talentos

individuais estão separados

fisicamente por quilômetros de

distância terrestre e muitas vezes

milhas marítimas, uma forma de

integrá-los é reunindo-os em

comunidades virtuais de apren-

dizagem e prática. Essas comu-

nidades se constituem numa

modalidade de interação extre-

mamente potente, que possibilita

impulsionar estratégias; incentivar

novos negócios; resolver

problemas rapidamente; compar-

tilhar experiências; transferir

melhores práticas; construir novos

conhecimentos; desenvolver

habilidades profissionais; auxiliar a

recrutar e reter talentos; etc.

Uma questão sempre

lembrada entre gestores de

pessoas e conhecimento tem a

ver com convergência, através

da qual poderá haver interação

entre as práticas de apren-

dizagem corporativas e a

universidade tradicional. Como

o senhor vê essa questão e quais

as vantagens de uma relação

ativa entre esses canais?

Se, como disse anteriormente,

trabalhar e aprender estão se

tornando a mesma coisa, eu diria

que não temos outra alternativa

senão a convergência. E este, sem

duvida, é um trabalho colaborativo

por excelência. Muito embora essas

instituições tenham 'timing', DNA



e objetivos muito distintos, essa

convergência é não só desejável

como necessária. Mas não é uma

convergência física. É uma

convergência que envolve respeito

mútuo, aprendizagem colaborativa,

aprender a trabalhar com a

diversidade e até com o inusitado.

E evoluir justamente daí. Será

lançado no congresso "e-Leaming

Brasil 2007" uma comunidade de

pratica justamente para 'trabalhar'

deu conta já havia meia dúzia de

comunidades funcionando.Algumas

até se sobrepondo. Em sua grande

maioria, entretanto, as comu-

nidades precisam ser fomentadas.

Para tanto, segue-se o caminho

natural do ciclo de vida das

comunidades. Em geral, cumprem o

seguinte ciclo: primeiro, Con-

cepção. Para obter sucesso, a

comunidade deve ter clara a sua

razão de ser. Isto inclui agregar valor

um acompanhamento mais próximo

e uma acessória técnica.

Como é feita a gestão de uma

comunidade desse tipo? Ela

tem um centro de comando,

ou ela é conduzida pelas

demandas e pelo que oferece,

em termos de conhecimento?

Acho que vai depender muito da

cultura da empresa. Mas eu diria que

um ponto central no DNA da

nesse tema. Vai se iniciar com o

painel: "e-Learning: Convergência

entre os Mundos Acadêmico e

Corporativo". Nesse painel os

participantes terão oportunidade

de interagir com seus pares, visando

identificar e consolidar as demandas

recíprocas das áreas acadêmica e

empresarial, e conhecer como as

experiências de cada uma delas

podem enriquecer a abordagem da

outra. Isto, durante o congresso.

Depois continuará virtualmente.

Como e quando uma empresa

deve criar uma comunidade

virtual? A iniciativa, neces-

sariamente, tem de partir da

empresa?

Conheço alguns casos em que a

iniciativa partiu do próprio pessoal

da linha de frente e começou de

maneira informal, hospedada fora da

empresa. Quando a instituição se

aos participantes, aos gestores e à

própria instituição. Segundo,

Catalísação. Para 'povoar* a

comunidade é preciso que haja

aderência. Para tanto, é preciso

identificar as pessoas-chave,

promover o interesse, assim como

explicitar a demanda motivadora.

Terceiro, Conexão. Para produzir

resultados é preciso conectar as

pessoas através de um fluxo

contínuo de experiências,

percepções, insights, etc. Para tanto,

é necessário construir a confiança,

incentivar o compartilhamento e

promover a colaboração. Quarto,

Renovação. Completado seu ciclo,

a comunidade tende a desaparecer.

Nesta última fase ela tem que decidir

se contínua, se modifica-se ou se

irá extinguir-se. Em geral, este é um

momento dramático. Pode também

ser um momento de renovação. Em

muitos casos, esse processo exige

comunidade é a colaboração

espontânea. É muito difícil haver

colaboração espontânea num

ambiente controlado. O que

geralmente ocorre é encontrar

alguma maneira de estruturar o

conhecimento gerado e deixá-lo

disponível. Isto calha muito bem

com os softwares de gestão do

conhecimento. Muitas comunidades

até se utilizam dele como

ferramenta. Mas acho que a sua

pergunta esta mais voltada para o

funcionamento da comunidade em

si. Acho que deve ser autônoma.

Quanto mais autônoma melhor.

Lógico que estou supondo que os

profissionais sejam maduros. Sendo

assim, eles mesmos se organizam,

colaboram. Às vezes até brigam. Por

isso uma coordenação definida é

sempre útil. Resumindo, eu diria

que deve seguir a linha da gerência

participativa.



Qual o peso da tecnologia
nesse processo, e, em termos
tecnológicos, o que é prepon-
derante para o sucesso de tal
projeto?
No fomento e gestão de

comunidades de pratica existem

quatro desafios a serem supe-

rados. O primeiro é o desafio

técnico, que consiste em projetar

sistemas que além de disponi-

bilizar informações, ajudem os

participantes a co-laborar. O

segundo é o desafio gerencial, que

consiste em oferecer suporte aos

participantes para acessar o

sistema e compartilhar efetiva-

mente os conhecimentos. O
terceiro é desafio social, que

consiste em manterá diversidades

de participação e abordagens para
encorajar um grau sofisticado de

pensamento. Finalmente, o quarto

é o desafio pessoal, que consiste

em manter-se aberto às idéias dos

outros e manter viva a sede de

conhecimento e aprendizagem. A

tecnologia, portanto, é impres-

cindível, mas não o mais

importante.

O que se deve fazer para
estimular as pessoas a
participarem de uma comu-
nidade virtual?
É preciso agregar valor aos

participantes, identificar os

interesses, assim como explici-

tar a demanda motivadora.

No Brasil, o que tem chamado
a sua atenção nesse campo? As
empresas estão preparadas
ou, ao menos, acompanhando,
satisfatoriamente, os movi-
mentos que estão aconte-
cendo no exterior, nesse
campo?
Claro, claro! Somos um

microcosmo desse mundo que

está ai. Por um lado, temos
muitas transnacionais que

operam no país e reproduzem

os modelos globais. Por outro,

com a interconectividade tudo

ficou muito disponível. Mas,

como sempre no Brasil, temos

empresas operando nas três
ondas: na digital, na industrial e

infelizmente, algumas ainda na

primeira onda econômica.

Do ponto de vista da
formação profissional, o que
deve ser levado em conta
para uma atuação adequada
numa comunidade virtual?
Em primeiro lugar, a nova

exigência passa a ser por

profissionais com competências

para o trabalho em equipe,

inclusive para interagir com

outros profissionais que nunca

viram no presencial e que muitas

vezes nem nunca verão. Em

segundo lugar, disponibilidade

pessoal e profissional para

colaborar de forma espontânea.

Em terceiro lugar, a competência

para exercitar o aprender a

aprender 'colaborativo'. Existem

outras, mais só essas três já

significam uma boa dose de

mudança pessoal.

Que recomendação o senhor

faria à empresa interessada em

criar uma comunidade virtual?

Começar pequeno, dominar o

processo, expandir na medida da

necessidade. Digo isto, muito

embora saiba que, muitas vezes,
a necessidade atropela e inverte

o processo.

ecarvalho
Text Box
Fonte: T & D: inteligência corporativa, ano 15, n. 150, p7-10. , 2007.




